
 

To år senere ... 

Perimeter Protection Group fejrer sin 2 års dag 

Etableringen af Perimeter Protection Group – tidligere en del af den svenske Gunnebo Group - fandt sted for 

næsten 2 år siden.  Perimeter Protection Group (PPG) er i dag en af verdens førende virksomheder inden for 

sin branche. Gruppen fokuserer på udvikling, produktion og salg af udendørs perimeterbeskyttende 

produkter og systemer herunder hegn, porte og High Security produkter. Fokus er lagt på Norden, Tyskland 

og Frankrig men med et globalt distributionsnetværk.  Kunderne omfatter ambassader, militære anlæg og 

lufthavne samt skoler, offentlige institutioner og private.  Koncernen har en omsætning på ca. MEUR 80.  

Procuritas Capital Investors IV 

Den 25. juli 2011 overtog Procuritas Capital Investors IV virksomheden. Procuritas Capital Investors IV er en 

privat investeringsfond med fokus på mellemstore virksomheder i Norden. Selskabet blev grundlagt i 1986, 

og var pioner i at indføre begrebet management buyouts i Norden. Perimeter Protection Group er den 

ottende investering PCI IV foretager. Procuritas var klar over det enorme forretningsmæssige potentiale, der 

skjulte sig i den tidligere Gunnebo Group, og købet af PPG gjorde det muligt at intensivere og koncentrere 

sig om kerneforretningen. Det var en udfordring at adskille produktion og administration i tre europæiske 

lande fra Gunnebo Group, samle det hele og etablere Perimeter Protection Group. 

Udviklingen 

Nu - to år senere – kan Perimeter Protection Group stolt slå fast, at de planlagte mål blev nået. De 6 lande er 

nu blevet til 9. Med juridiske selskaber i Tyskland, Frankrig, Schweiz, Sverige, Norge, Danmark, Finland, 

Estland, Rusland og med en verdensomspændende eksportafdeling kan Perimeter Protection Group med 

stolthed og uden tvivl kalde sig en af Europas førende virksomheder inden for perimetersikring. 

Højdepunkter 

Virksomheden ser tilbage på nogle højdepunkter som produktudviklinger, certificeringer og en succesfuld 

pullert crash test. 

En interessant udvikling af nye produkter, er den hurtige foldeport EntraQuick II, som yder større fleksibilitet 

end sin forgænger med hensyn til at klare forskellige krav og betingelser. På grund af den forstærkede 

rammekonstruktion og de større stolper kan åbningsbredder på op til 8 m i kombination med en 

portbladshøjde på 3 m nu realiseres. 

I en tid med smartphones og APP-teknologi var Perimeter Protections iPhone App næsten dømt til at blive 

en succes.  App’en giver mulighed for betjening af det nye styrekort ved hjælp af en smartphone. Den 

innovative App er designet til at kommunikere med alle produkter, således at ethvert produkt, der leveres 

med WE-Tronic II kan betjenes ved hjælp af kun én universel platform. I tillæg til standard kontrol / interface 

funktioner er portens status til rådighed via den nye App funktion, og det er nu meget nemt at afgøre, om der 

er sket et brud på sikkerheden eller blot få en bekræftelse på portens status. Med den omfattende diagnose-

funktion kan alle relevante data nemt ses, potentielle svagheder kan identificeres, og fejlårsager kan 

defineres. Indstillinger via PC eller endda via SD-kort er nemme og brugervenlige. Yderligere programmering 

via funktionstaster er mulig. Ekstra funktioner kan let tændes eller slukkes via SD-kort.  

Den nye We-Tronic II erstatter seks (!) styrekort med kun ét! PPG har altid haft fokus på innovation og 

udvikling. De har formået at udvikle standard funktionerne fra We-Tronic I og udbygge dem med nye og 

forbedrede funktioner. Ved nogle optioner vil det nye styrekort være yderst omkostningseffektivt, da nogle 

tidligere specielle funktioner fra We-Tronic I er blevet indarbejdet i standarden på WE-Tronic II. ”Det betyder, 

man undgår ekstra omkostninger som kunde”, siger Jimmy Rønne, Teknisk Chef i Danmark. I fremtiden vil 

We-Tronic II være tilgængelig for hele produktporteføljen hos Perimeter Protection Group. 



 

Crash test 

I begyndelsen af 2013 fandt en større begivenhed sted.  Den hydrauliske pullert M50 bestod ASTM F2656-

07 M50 crash test på KARCO Engineering i Adelanto / Californien.  En 6,8 T tung lastbil påkørte pullerten 

med en hastighed af 80 kilometer i timen. Pullerten modstod nemt og opnåede en P2 rating. Takket være sin 

tekniske konstruktion hører M50 pullerten nu til en af de førende High Security produkter på det globale 

marked. Som Unique Selling Points kan nævnes et fundament på kun 400 mm (ekskl. den del af pullerten, 

der nedsænkes) samt den hydrauliske enhed, der er en selvstændig enhed i pullerten, hvilket gør den let at 

installere. 

 

Sammenfattende kan man sige, at Perimeter Protection Group endnu engang beviser, at deres 

produktportefølje er på forkant med teknologien og danner præcedens for den høje sikkerhed på markedet. 

Man kan forvente flere innovative produkter og ideer fra Perimeter Protection Group. 

 

Perimeter Protection Group tilbyder crash rated porte, skudsikre porte, wedge barriers, pullerter, 

roadblockers, hegnsalarmer samt bomanlæg, rotationslåger, skyde- og svingporte i aluminium og stål. 

Perimeter Protection Group er en af Europas førende leverandører af perimeterbeskyttende 

sikkerhedsløsninger. Vores målgrupper er regeringsbygninger, ambassader, fængsler, psykiatriske 

hospitaler, militære installationer og andre steder med behov for sikkerhed. 

www.perimeterprotection.net 

 

 

 

GPP Perimeter Protection A/S er den danske afdeling af The Perimeter Protection Group. ”Med denne koncern i ryggen 

står vi stærkere end nogensinde”, siger Christian Oxdorf.  ”Vi har ikke alene flotte kvalitetsprodukter, vi er også førende 

indenfor High Security på verdensplan – med produkter, der er TÜV, DOS og PAS certificeret.  Vi oplever i dag, at der er 

et langt større behov end tidligere for disse produkter. Endvidere ser vi en løbende innovation og justering af produkter, 

hvilket betyder, at vi til hver en tid kan installere et ”state-of-the-art produkt. Og hvem kunne ønske sig noget bedre”, 

afslutter Christian Oxdorf, salgschef i Danmark. 

www.perimeter.dk 

 

 

 

For yderligere information kontaktes Christian Oxdorf, Salgschef på tlf. +45 7010 0088 eller mobil 2946 7669 

http://www.perimeterprotection.net/
http://www.perimeter.dk/

